ОГОЛОШЕННЯ

про проведення вiдкритих торгiв
UA-202 1 -02- 1 9-003297-ь

ВIДДIЛ ОСВIТИ БАЛАКЛIЙСЬКОi MICЬKOI РАДИ

НайменуваЕня замовника:

XAPKIBCЬKOI ОБЛАСТI

Категорiя замовIIика:

Юридична особа, яка забезпечуе потреби держави
або територiальноi громади

Код згiдно з €ДРПОУ замовника:

441,t4Ot4

МiсцезнаходжеЕIIя замовника:

64207, YKpaiHa, XapKiBcbKa обл., Балаклiя,

вул.Центральна, будинок
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Контактна особа замовIIика,
з
уповновaжена здiЙснювати зв'язок
учасfiиками:

Алпа Лебедева, 3В09553В6394,
baIakliya,kh@ gmail, com

Впд предмета закупiвлi:

Товари

Узагальнена Еазва предмета
закупiвпi:

Молочнi продукти (йогурт)

Код за €диним

ДК 021:2015:15550000-В: Молочнi продукти рiзнi

закупiвельним

СЛОВНIIКОМ:
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Умови оплати договору (порядок здiйспення розрахункiв):
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Розмiр бюджетного призЕачення за
кошторпсом або очiкувана BapTicTb
предмета закупiвлi:

93 396,00 UAH

Розмiр мiпiмальпого кроку
поfiиженЕя цiни:

466,9в UAH
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проведеЕIIr
застосовувчт"i" при
епектроIIЕого ayKuioEy цпя
iпших
визIIачеЕII" "о*"*"кiв
olliHKи:

: KpиTepiiB

'
, '

теIIдерЕих
Кiнцевий строк подання
пропозицiй:

yKpaiHcbKa

Мова тевдерноi пропозицii:
тендерЕIIх __
Розмiр забезпеченflя
'"pirib""ir (якщо замовIIик вимага€
Його вадати):

тендерних
Вид забезпечеIrЕя
замовIIик вимагае
iрТ"Б"цii $кщо
його надати):
та час розкриття
пропозицrи

Щ,ата

теЕдерних

рамкова

з якими буде
Кiпькiсть учасrrикiв,

у*чд"*о рамкову угоду:

*

вiдсутнiй

вiдсутнtи

електронIIого аукцiону
вiдсутнiй, пiспя завершеЕня
10 березня 202t

IIроведеЕня
Щата та час
Ы"""роЕного аукuiону:

Строк, на якиЙ укпада€ться
угода:

12:00
09 березня 2021

вiдсутнiй

вiдсутня
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ВСТаНОВЛеНИМ
ВiДПОВiДНiСТЬ ТОВаРУ ВИМОГаМ'
пiдтвеРДЖУе
що
документ,
або iншiй подiбний
ами_ повинен бути

fl"*тх;."*'Ж;liy#]"";;;;;йry,_11l.:ормамитаправилами,повиненбути
* л \ r-._лт,,,,
украiни.
до вимог законодавства
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2. Строк придатностi ToBapiB
загального строку придатностi,

не менш 80% вiд
на день поставки IIовинен становити

яка забезпечус цiлiснiсть
в неушкодженiй упаковцi,
ycTa'o'i
передаватИся
З. ТоваР IIовинеН
пiд час транспортуванЕя,
товару та збереження його якостi

4.ПоставкаТоВарУ-дрiбнимипартiямип*ТоY.'(одного)ДнязДатиоТриМання
товару здiйснюеться
Щоставка i розвантаження
замовлення.
чи
усного
письмового
за рахунок Постачальника,
спецтраЕспортом, силами та

комплектностi
5. Приймання товару гrо якостi,
представниками обох CTopiH,

i

кiлькостi здiйснюеться уповноваженими

6.УразiВияВленнянеякiсногоТоВарУаботакого'Що*ы11""'1ТУМоВаМДогоВорУ'
доби з моменту
неякiсний товар протягом однiеi
замiнити
постачальник зобов'язаний
з боку Заtrловника,
без буль-якоi додатковоi оплати
товару,
неякiсного
виявлення
податкiв i зборiв, що сплач},ються
своТх:"т-,
ycix
з
7.Учасник визначае цiну урахуванням
з вантажновитрати та витрати rrов'язанi
транспортнi
числi
тому
сплаченi,
у
або мають бути
розвантажувальними роботами,
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